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С Ъ В Е Т   З А   Е Л Е К Т Р О Н Н И   М Е Д И И 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

№ 28 

от редовно заседание, състояло се на 28.08.2018 г. 

 

ПРИСЪСТВАТ: Иво Атанасов, Розита Еленова, София Владимирова – председател на 

СЕМ 

 

ОТСЪСТВАТ: Бетина Жотева и Ивелина Димитрова. 

 

Начало на заседанието 11.00 часа, водено от София Владимирова – председател на СЕМ. 

Съставил протокола – Светлана Николова. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Доклад на Дирекция «Специализирана администрация – НЛРПР» за осъществено 

наблюдение на отразяването на катастрофата до гр. Своге в програмите на ДМУ. 

Вносител: Виржиния Савова. 

Докладва: Емилия Станева 

2. Доклади на Дирекция «Специализирана администрация – НЛРПР» по: 

а) заявление от  «Инфопрес и Ко» ЕООД за прекратяване на индивидуална лицензия 

за доставяне на радиоуслуга № 1-021-01-02;  

б) заявления от «Римекс» ООД и от «Детелина Медия» ООД за изменение на 

регистрациите за доставяне на аудио-визуална медийна услуга; 

в) заявления от «Р-22» ЕООД, «Метрорадио» ЕООД и «Радио 1» ЕООД, постъпили в 

Комисията за регулиране на съобщенията на основание чл. 30, т. 12 от Закона за 

електронните съобщения и във връзка с чл. 32, ал. 1, т. 18 на Закона за радиото и 

телевизията. 

г) уведомително писмо от «Ейч Ди ченъл» ЕООД. 

Вносител: Виржиния Савова. 

Докладва: Емилия Станева. 

     

Разни. 

    

Информации: 

 

 

 

 

София Владимирова откри заседанието и даде думата на съветниците за мнения и 

допълнения по дневния ред, в края на който тя ще представи две информации. Подложи на 

гласуване дневния ред. 

 



2 

 

Решение: 

СЕМ реши с 3 (три) гласа “за”: Приема дневния ред. 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА: Доклад на Дирекция «Специализирана администрация – НЛРПР» за 

осъществено наблюдение на отразяването на катастрофата до гр. Своге в програмите на 

ДМУ. 

Директор на Специализирана администрация Виржиния Савова представи доклада. 

(Приложение т. 1) 

 

Иво Атанасов: Нямам кой знае какъв коментар. Положителното е, че констатираме липса 

на нарушение  на ЗРТ, като преди това искам да поздравя, не знам доколко е уместна тази 

дума при такава трагедия,  екипа на регулатора, който очевидно е работил събота и неделя, 

не само понеделник, за да може да направи този мониторинг и да ни запознае на днешното 

заседание. Може би има някакъв ефект вече от случая на 14 април, когато ние реагирахме 

срещу начина, по който беше отразен в някои медии тогавашният инцидент на магистрала 

„Тракия”. Сега констатираме, както запознаване на гражданите с това, което се е случило, 

така и ненавлизане в личното пространство и нетърсене на допълнителни ефекти, които да 

правят ситуацията още по-тежка. Приемам доклада, както и направените изводи в него. 

Розита Еленова: Да, отчитам два показателя при доклада. Първият: бързината с която, 

СЕМ реагира на ситуацията и другият, промяната на средата. Съвсем скоро след м. април, 

когато имахме подобна ситуация и медиите като че ли са си взели бележка и то, вярвам, без 

някаква скромност, и поради активността на СЕМ. Благодарение на тези мониторинги, 

които се правят задълбочено и благодарение на комуникацията с доставчиците, която 

имаме. Така се доказва моята теза, че комуникацията с доставчиците трябва да бъде 

непрекъсната, категорична, ясна, в дух на колегиалност и това ще допринесе за промяна в 

положителна насока на медийната среда. Ето, имаме вече един доклад, в който няма 

нарушения при нито една медия, нито при големите доставчици, нито при по-малките, нито 

при информационните и новинарски телевизии, нито при радиата. Притеснява ме само едно  

на вид  агресивно поведение - съобщаването на името на шофьора, възрастта му, 

съобщаването на мястото, на което той се намира… Ние не можем да не помислим, че в 

този момент се подлага на линч някой. Всеки е невинен до доказване на противното, в 

момента прокуратурата е предявила обвинение към три страни. Така че, особено в личното 

му качество на шофьора, намирам за агресивно и нецивилизовано поведение това 

съобщаване. Коя е медията в случая? 

Виржиния Савова: Почти всички медии. 

Главен инспектор Зорница Гюрова : Първо се съобщи кой е собственикът на фирмата и в 

последствие се разбра, че  собственик е шофьорът. Но това не стана веднага, а постепенно, 

като информацията изтече от институция, т.е. … 

Розита Еленова: От институция, разбирам. Специфично е.  

София Владимирова уточни, че  това се е случило на пресконференцията в Министерски 

съвет, излъчена на живо. 

Розита Еленова: А, това е информация, която изтича на пресконференция, разбирам. 

Добре, тогава връщам думите си, разбрах, че е една медия като четох доклада, няма полезен 

ход в тази ситуация. Аз лично, не успях да се запозная с подробности от последното, което 

ми изпратихте тази сутрин, защото сте работили до късно. Не знам как г-жа Владимирова е 

организирала мониторинга този път. Така че, запазвам правото си да се запозная по-

подробно със всички приложения, които получихме и ако имам някакво мнение да го 

изкажа. А преди да гласувам, ще кажа още нещо. 

София Владимирова също споделя, че мониторингът е бил експресен, но предлага да 

продължи още няколко дни, тъй като темата продължава. Би искала да помоли, към 

наблюдението да бъде включена и телевизия „Алфа”, тъй като тя също е обществен 
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доставчик  с ефир в София и съветниците до края на седмицата да го получат на своите 

имейли. След което, ако се прецени, че има необходимост, да се разгледа още веднъж на 

заседание на СЕМ. 

Розита Еленова: Включете медии, които са пропуснати. 

Виржиния Савова: Бих искала да кажа, че е използван  целият ресурс на специализираната 

администрация. 

София Владимирова именно затова предлага да продължи наблюдението, за да има време 

за един по-обобщаващ доклад, който  ще бъде   изпратен на имейлите на съветниците. Ако 

е достатъчно голямо обобщението, би могло да се разгледа на следващо заседание, 

например през следващата седмица.  

Розита Еленова: Кои други радиа биха могли да се включат? 

София Владимирова отговори, че политематичните са изчерпани – „Фокус”, „Дарик” и 

„Хоризонт”. 

Розита Еленова: А това новото радио „Нова Европа”? 

Виржиния Савова: „Радио Европа – Новините сега” се казва. 

София Владимирова уточни, че е сред наблюдаваните. 

Розита Еленова: Добре, чудесно.  

София Владимирова поясни, че именно поради това съображение, прави и своето 

предложение за продължаване на наблюдението - за да има достатъчно време, първо 

мониторингът да може на спокойствие  да  обобщи пълната информация, второ,  ако 

информацията, допълнена в аванс, която ще дойде наложи разглеждането на заседание, то 

тогава да се  разгледа един по-обширен доклад.  

Иво Атанасов: Деня на траура този път не го наблюдаваме. Медиите вече имат, за 

съжаление, дълъг опит в такива дни. Наблюдаваме ли го? 

Виржиния Савова: Наблюдаваме го. 

Иво Атанасов: Наблюдаваме  го? Да? Добре. 

Розита Еленова: Миналия път направихме отделен доклад за деня на траура. Подозирам, 

че колегите така или иначе наблюдават вчерашния ден, имаше сменени лога…. 

София Владимирова  нейните наблюдения също са такива, че трите големи телевизии го 

спазиха. 

Розита Еленова: Нека колегите да имат по-завишено внимание в този ден и да се прибави 

към общото.  

Виржиния Савова : Да, казала съм им. 

Розита Еленова:  Не говорим за някакви нарушения, говорим за …. 

София Владимирова допълни – етика. 

Розита Еленова: Да…етика. Виждаме, че е полезно. 

София Владимирова се обърна към съветниците с въпроса дали имат още коментари по 

доклада. Тя го приема и предлага да бъде гласуван, ако и останалите съветници го приемат. 

Розита Еленова: Ще кажа относно гласуването ми – Вие не помните, г-жо Владимирова, аз 

съм заявявала, че няма да приемам доклади, които не са одобрени. Не разбирам, какъв е 

конфликтът и какво е напрежението във Вашата администрация и защо не успявате да го 

овладеете. Но намирам за административен хаос това, че на съветниците се представя такъв 

доклад. Лично, бих Ви дала съвет, ако го   искате, би могло Вие да одобрявате доклада. 

София Владимирова  отговори, че не следва да се меси в работата на експертите.  

Розита Еленова: Г-жо Владимирова, да Ви кажа, че властта не е само някакъв вид лукс и 

спокойствие. Властта е отговорност и Ви моля, ако е възможно да помислите по въпроса. 

Сигурна съм, че биха могли да ви дадат съвети и юристите, и главният секретар, как да 

постъпите в такава сложна ситуация, а тя продължава много време. Още от 2016 год. не 

приемам доклади, които не са одобрени. Намирам го за нередност, за проблеми в 

администрацията, а не бих искала да е така. За мен е важно администрацията да работи в 

целия си капацитет, в своята цялост, с целия си професионализъм. Заявявам – няма да 
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приемам такива доклади, които не са комплектовани, не е ясно кой, какво, на кого е дал, 

кой го харесал,кой не го харесал…и накрая както се е случвало, да казвате Вие: „  Докладът 

не ми харесва… Докладът е половинчат…”. Не мога всеки път да се съмнявам докладът 

половинчат ли е, не е ли половинчат.   

София Владимирова вече е изяснила своята позиция по този въпрос. Той е вътрешно-

битов проблем, който съветниците биха могли да  обсъдят след заседанието. Не смята, че 

неговото място е в протокола от заседанието.  

Розита Еленова: Г-жо Владимирова, ако Вие искате да обсъждаме някакви вътрешно-

битови проблеми, не мисля, че някой някога Ви е отказвал каквото и да е. Не знам кого 

визирате, дали съветниците, дали администрацията? И ако  искате нещо да не влиза в 

протокола, Ваше право е да комуникирате с когото решите. В момента Вие ми давате право 

да гласувам и аз съм длъжна да изкажа своята позиция. Така че, от уважение към колегите, 

които са работили в толкова спешен порядък, към цялата администрация, аз ще гласувам 

доклада, за да не стане така, че не давам третия глас. А ще приема доклада „с особено 

мнение”,  за да остане следа, че така не бива да се продължава. Благодаря! 

София Владимирова подложи на гласуване доклада.   

 

Решение:  

СЕМ реши с 3 (три) гласа “за” (Розита Еленова гласува „с особено мнение”): Приема 

доклада. Наблюдението да бъде продължено до 31.08.2018г., като в него бъде включена и 

програма „Алфа ТВ”. Доклад с изводите от наблюдението да бъде изпратен в електронен 

вариант на членовете на СЕМ до края на седмицата. 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА: Доклади на Дирекция «Специализирана администрация – НЛРПР» 

по: 

а) заявление от «Инфопрес и Ко» ЕООД за прекратяване на индивидуална лицензия 

за доставяне на радиоуслуга № 1-021-01-02;  

Главен юрисконсулт Емилия Станева представи доклада. (Приложение т. 2а) 

 

Решение:  

СЕМ реши с 3 (три) гласа “за”: На основание чл. 32, ал. 1, т. 9, във връзка с чл. 121, ал.1 т. 4 от 

Закона за радиото и телевизията, 
Прекратява Индивидуална лицензия № 1-021-01-02 за доставяне на радиоуслуга с 

наименование „СТАР ФМ/ STAR FM“ на територията на град Хасково, издадена на 

„Инфопрес и ко” ЕООД. 

Заличава от Публичния регистър на СЕМ, раздел Трети програма „СТАР ФМ/ STAR 

FM“, с общ (политематичен) профил и местен обхват на разпространение - град Хасково.  

 

б) заявления от «Римекс» ООД и от «Детелина Медия» ООД за изменение на 

регистрациите за доставяне на аудио-визуална медийна услуга; 

Главен юрисконсулт Емилия Станева представи доклада. (Приложение т.2б) 

 

- „Римекс” ООД; 

 

Решение: 

СЕМ реши с 3 (три) гласа “за”: На основание чл. 32, ал.1, т. 16 и т.16а, във връзка с чл. 

125а, ал.5 от Закона за радиото и телевизията, 

Изменя Удостоверение № ЛРР-02-4-078-01, издадено на „Римекс“ ООД за доставяне 

на аудио-визуална медийна услуга с наименование „РИМЕКС ТВ”, разпространявана чрез 

кабелни електронни съобщителни мрежи на територията на за областите Враца, Монтана, 

Видин и Плевен, както следва:  
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Наименованието на програмата се променя от „РИМЕКС ТВ” на  „RM CHANNEL“. 

 Възлага на длъжностни лица от СЕМ да отразят промените в раздел Първи на 

Публичния регистър. 

 

- „Детелина Медия” ООД. 

 

Иво Атанасов: Едно време имаше радио „999”. 

Емилия Станева Потвърди, че то още съществува. 

 

 

Решение: 

СЕМ реши с 3 (три) гласа “за”: 

Изменя Удостоверение № ЛРР-02-4-158-01, издадено на : „Детелина медия“ ООД за 

доставяне на аудио-визуална медийна услуга с наименование „Детелина ТВ”, 

разпространявана чрез кабелни и спътникови електронни съобщителни мрежи на 

територията на Република България, както следва:  

Наименованието на програмата се променя от „Детелина ТВ” на  „ТВ 999“. 

На основание чл. 10 от ТТРТД  „Детелина медия” ООД дължи заплащане на такси в 

размер на по 150 (сто и петдесет) лв.    

 Възлага на длъжностни лица от СЕМ да отразят промените в раздел Първи на 

Публичния регистър. 

 

в) заявления от «Р-22» ЕООД, «Метрорадио» ЕООД и «Радио 1» ЕООД, постъпили в 

Комисията за регулиране на съобщенията на основание чл. 30, т. 12 от Закона за 

електронните съобщения и във връзка с чл. 32, ал. 1, т. 18 на Закона за радиото и 

телевизията. 

Главен юрисконсулт Емилия Станева представи доклада (Приложение т.2в) 

 

- „Р-22” ЕООД; 

 

Решение: 

СЕМ реши с 3 (три) гласа “за”: 

Не възразява Комисията за регулиране на съобщенията, при спазване разпоредбите 

на Закона за електронните съобщения, да измени Разрешение № 00541/17.06.2008 г. за 

ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за 

осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно 

аналогово радиоразпръскване на територията на гр. Пловдив, издадено на „Р-22” ЕООД, а 

именно:  

Изменя букви „е“ и „ж“ от Приложение 1 „Технически параметри на електронната 

съобщителна мрежа”, съгласно приложението неразделна част от настоящото решение.  

Изменя Приложение 2 „Размер, срокове и начини на заплащане на таксите“. 

За решението да бъде уведомена Комисията за регулиране на съобщенията.  

 

 

- „Метрорадио” ЕООД; 

 

Решение: 

СЕМ реши с 3 (три) гласа “за”: 

Не възразява Комисията за регулиране на съобщенията, при спазване разпоредбите 

на Закона за електронните съобщения, да измени Разрешение № 00152/17.04.2008 г. за 

ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за 
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осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно 

аналогово радиоразпръскване на територията на гр. Пловдив, издадено на „Метрорадио” 

ЕООД, а именно:  

Изменя букви „е“, „ж“, „з“ и „к“ от Приложение 1 „Технически параметри на 

електронната съобщителна мрежа”, съгласно приложението неразделна част от настоящото 

решение.  

Изменя Приложение 2 „Размер, срокове и начини на заплащане на таксите“. 

За решението да бъде уведомена Комисията за регулиране на съобщенията.  

 

- „Радио 1” ЕООД 

 

Решение: 

СЕМ реши с 3 (три) гласа “за”: 

Не възразява Комисията за регулиране на съобщенията, при спазване разпоредбите 

на Закона за електронните съобщения, да измени Разрешение № 00563-02/09.09.2010 г. за 

ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за 

осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно 

аналогово радиоразпръскване на територията на к.к. Боровец, издадено на „Радио 1” ЕООД, 

а именно:  

Изменя букви „е“, „ж“ и „к“ от Приложение 1 „Технически параметри на 

електронната съобщителна мрежа”, съгласно приложението неразделна част от настоящото 

решение. 

Изменя Приложение 2 „Размер, срокове и начини на заплащане на таксите“. 

За решението да бъде уведомена Комисията за регулиране на съобщенията.  

 

г) уведомително писмо от «Ейч Ди ченъл» ЕООД. 

Главен юрисконсулт Емилия Станева представи доклада. (Приложение т. 2г) 

 

София Владимирова допълни, доставчикът да заплати такса в размер на 150 лв. 

Емилия Станева: Ако желае удостоверение за регистрация. 

Розита Еленова: Заплатил ли е 150 лв.? 

София Владимирова уточни, че доставчикът не е поискал удостоверение за регистрация. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 3 (три) гласа “за”: Да се отрази в раздел Първи на Публичния регистър 

промяна в логото на програма Т.TV.I HD. 

 

ИНФОРМАЦИИ: 

 

- Относно дейността на РГ-18 към Министерство на културата; 

 

София Владимирова уведоми членовете на СЕМ, че до края на работния ден, ще им бъде 

предоставена информация за дейността на Работна група-18 към Министерство на 

културата, относно българската езикова версия на директивата за изменение на ДАВМУ.  

 

- Относно доклад на Сметната палата за направения одит на годишния финансов 

отчет на СЕМ за 2017 година. 

 

София Владимирова информира съветниците за становището на Сметната палата от 

направения едногодишен одит за 2017 год. , като ги запозна с информация, предоставена от 

началник отдел „Бюджет и финанси” – Сп. Янева: „Във връзка с извършен финансов одит 
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на годишния финансов отчет на СЕМ за 2017 година е получен Одитен доклад от Сметната 

палата, съдържащ немодифицирано мнение. Т.е., одитното становище е за заверка без 

резерви и е изразено от одиторът, че финансовият отчет е изготвен във всички съществени 

аспекти, в съответствие с приложимата рамка за финансово отчитане”. 

Розита Еленова: Ами, чудесно. Защо ни плашите? Защото, аз реших, че има някакви… 

София Владимирова отговори, че няма. Съжалява, че Съветът не е разполагал с това 

становище по време на годишния отчет, за да бъде представено пред Народното събрание. 

Розита Еленова: Нищо, за следващия отчет. 

 

СЕМ приема информацията.  

 

София Владимирова се обърна към съветниците дали има нещо да допълнят към дневния 

ред, преди да закрие заседанието. 

Розита Еленова: Аз имам едно питане. Дали си спомняте, но подозирам, че никой не си 

спомня, че след като се върнахме от ЕПРА в края на месец май, поисках от отдел 

„Международна дейност” да се преведат някои от презентациите, изключително 

професионални и важни за нас. 

София Владимирова уточни, че Мария Белчева се е заела с тази задача и ги е изискала. 

Розита Еленова: Ами, в смисъл аз знам, ние с Мария Белчева работихме до един момент  

през м.юни. Ако забавянето е поради отпуск или нещо друго… Защото все пак това са три 

месеца. Как да го тълкувам? Дали задачите, които се дават тук на заседание, след това не се 

поглеждат? Не смея да си мисля, че е лично отношение… 

София Владимирова отговори, че г-жа Белчева излязла в много дълъг отпуск, но тя я  

помолила, лично ангажиментите, които е поела да си ги свърши  и да ги докладва, когато се 

върне от отпуск, което ще се случи през м. септември. 

Розита Еленова: Ами това не се знае, трябва да го казвате. Така оставям с впечатлението, 

че  една задача дадена през м. май отива въобще за обозримото бъдеще. 

София Владимирова отрече това да е така и още веднъж уточни, че тя  е  помолила г-жа 

Белчева, поетите от нея лични ангажименти да ги оформи самата тя.  

Розита Еленова: Това е неин професионален ангажимент, не  личен ангажимент. 

София Владимирова се съгласи, че е професионален ангажимент, но казва „личен”, 

дотолкова, доколкото да  не го прехвърля на хората, които я заместват. 

Розита Еленова: Добре. Това е някакъв отговор. Приемам.  Надявам се, през м. септември 

да го получим, защото ще дойде другата ЕПРА. 

София Владимирова разчита, че г-жа Белчева, след като от началото на септември вече ще 

бъде на работа, ще го предостави.  

Розита Еленова: Добре, началото на септември…..  

 

 

 

 

София Владимирова закри заседанието. 

 

 

 

 
  

 

Материали, приложени към Протокол № 28: 

 1. Дневен ред; 
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 2. Доклад от В. Савова, Изх. № НД-04-30-07-101/13.07.2018 г.; 

 3. Доклад от Ем. Станева, Изх. №НД-04-30-07-100/27.08.2018 г. 

 

 

 

Бетина Жотева 

 

     отсъства 

 

Ивелина Димитрова 

    

      отсъства 

 

Иво Атанасов 

 

…………………. 

 

Розита Еленова  

 

……………………………….. 

 

 

София Владимирова 

председател на СЕМ 

 

 

………………….. 

     

 

 

Старши специалист: 

Светлана Николова 

   

 
..............................  

  

 


